
Door de ontwikkeling van de Slachthuissite is er ook nood aan 
enkele nieuwe straatnamen. In maart 2021 konden buurtbewoners 
daarom voorstellen voor de nieuwe straatnamen indienen 
tijdens een participatiemoment en via een oproep op Facebook.  

Na advies van het district Antwerpen en het stadsarchief en een 
openbaar onderzoek keurde het college in juli 2022 de nieuwe 
roepnamen en offficiële straatnamen goed. De straatnamen Lange 
Lobroekstraat, Weilandstraat en Eendrachtstraat blijven behouden.
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Lange Lobroekstraat

Kalverpad

Straatnamen Roepnamen 
Kalverwei      
  verwijzing naar de huidige Kalverstraat

Vetten Osplein     
  historische veeprijskamp tijdens de week van de vette os

Moeke Bitterpeeënplein  
  mascotte van de voormalige cichoreifabriek De Beukelaar  
  aan de IJzerlaan

Officiële straatnamen 
Twee Stierenstraat    
  van 1877 tot 1947 sierden twee stierenbeelden de ingang  
  van het slachthuis

Eugène De Plynstraat    
  de Belgisch beeldhouwer (1827-1898) van de twee stieren  
  aan het stedelijke slachthuis

Moeke Bitterpeeënstraat  
  mascotte van de voormalige cichoreifabriek De Beukelaar  
  aan de IJzerlaan

Pieter Densplein    
  Pieter Dens (1819-1901), Antwerps stadsbouwmeester  
  van 1863 tot 1884

Abattoirstraat    
  volkse benaming van het stedelijke slachthuis
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In het kader van het waterplan Antwerpen worden een aantal 
klimaatrobuuste ingrepen voorzien in functie van waterveiligheid en 
hergebruik. Doorheen de Slachthuissite wordt een regenwaterleiding 
aangelegd van Dam-West tot Schijnpoort, waarna deze afwatert naar 
Het Schijn. De waterkelder van het waterzuiveringsstation wordt 
omgevormd tot een waterbuffer met herbruikpunten doorheen de 
wijk.

Het Moeke Bitterpeeënplein wordt ingericht als infiltrerende 
watertuin. Aanleg van de publieke ruimte en de waterinfrastructuur 
zal uitgevoerd worden in meerdere fasen. In een eerste fase wordt de 
nieuwe Twee Stierenstraat en het Vetten Osplein aangelegd. Zodra de 
nieuwe toegangsweg in gebruik is, wordt de Kalverstraat opgebroken 
en start de aanleg van de Kalverwei. Aansluitend op de realisatie van 
de gebouwen volgt stapsgewijs de aanleg van de publieke ruimte.

infiltrerende
 watertuin

noodoverlaat in 
functie van 

waterveiligheid

aansluiting op Het Schijn

aansluiting naar Dam West via IJzerlaan
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regenwaterput
aftappunt voor groen-

beheer

aftappunt 
voor fontein

regenwaterput
aftappunt 
samentuin

regenwaterbuffer voor 
hergebruik

2500m3

regenwaterafvoer met buffer met aan-
sluiting op Het Schijn

aanleg van Dam West tot Schijnpoort in 
meerdere fasen

aftappunt voor speel-
vijver



STEDENBOUWKUNDIGE POTENTIES | Korte Slachterijstraat – Optie 1  

Optie 1 

Optie 2 
Optie 3 

Optie 4 

Haalbaarheidsstudie passage Stuivenberg - Slachthuis 
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In het kader van het stadsproject Slachthuissite werd 
een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om een bijkomende 
verbinding te realiseren tussen de Slachthuiswijk en 
Spoor Noord/Stuivenberg. Van de vier onderzochte 
locaties is locatie 1 de meest interessante optie op 

vlak van stadsontwikkeling, grondaankoop en impact 
op de spoorweg. Voor de realisatie van het project op 
locatie 1 werd een projectsubsidie aangevraagd bij het 
Stadsvernieuwingsfonds. Bij toekenning van de subsidie 
kan de tunnel gerealiseerd worden vanaf 2025.

?

Tunnel onder het spoor



Fase 1
meerdere deelfasen in functie
 van bereikbaarheid

Nieuw kruispunt
Twee Stierenstraat
Waterbuffer

zomer 2023 - eind 2023

Fase 2
meerdere deelfasen in functie

 van bereikbaarheid

Lange Lobroekstraat
Vetten Osplein

Zijstraten

najaar 2023 - zomer 2024

Fase 3
Weilandstraat

Kalverwei

zomer 2024 - begin 2025

Aanleg publieke ruimte volgt na de 
realisatie van de AP Hogeschool  

vanaf  eind 2024

Aanleg publieke 
ruimte volgt na de 
realisatie van de  
gebouwen vanaf  

eind 2024

De aanleg van de publieke ruimte en de waterinfrastructuur zal 
uitgevoerd worden in meerdere fasen. In een eerste fase wordt 
de nieuwe Twee Stierenstraat en het Vetten Osplein aangelegd. 

Zodra de nieuwe toegangsweg in gebruik is wordt de Kalverstraat 
opgebroken en start de aanleg van de Kalverwei.
Aansluitend op de realisatie van de gebouwen volgt stapsgewijs 
de aanleg van de publieke ruimte.

Realisaties
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Samenkomen in het groen met de buurt. Met mooie 
speelplekken en met landschap als speelaanleidingen. 

Natuurinclusieve inrichting met lokale, zuiverende 
beplanting. Weide met ruimte voor vrij spel en 
buurtevenementen.

Kalverwei

0m 15m



Parkpad: beton met pigment toeslag (ref. Park Grootschijn)

Valondergrond: valzand en houtsnippers

Gestabliseerd grindgazon, rondom brandwegen

DrinkfonteinFietsnietjes

Zitbank plateaumodel met leuning

Parklamp, rondstraler Parklamp, paaltop

Speelplek 0-3 jaar oud Speelplek 4-12 jaar oud Sportplek DAM-route

3. Kleuterparcour 3. Combinatietoestel, met diverse uitdagingen

1. Kleuterschommel 2. Combinatie speelhuis-glijbaan 1. Schommel 2. Familieschommel 1. Cathalistics dip 1. Thermoplast blad (a. tulpenboom, b. populier, 
c. krentenboom, d. wilg, e. zwepenboom)

3. Cathalistics multirack

2. Bench 2. Hinkelpad

4. Renbaan3. Balanceerlijn
4. Steps

Ecologische grasmengsel

Bloemenrijk kruidenmengsel

Sport en speelgazon Struiken en struweel onder bomen en zelfstandig, soorten; wilg, kornoeltje, meidoorn, kers

Solitaire bomen soorten; eik en linde

Gemengde boomgroepen; veldesdoorn, berk, haagbeuk, tamme kastanje, walnoot, eik, linde en iep

Doorsnede 22 Doorsnede 23
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30cm

30cm

B. Populus 
tremula

A. Liriodendron 
tulipifera

C. Amelanchier 
laevis

D. Salix alba

E. Celtis australis

A.Platanus 
hispanica

B.Alnus glutinosa

C.Taxodium 
distichum

D. Quercus 
cerris

E. Ulmus glabra
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Programma DAM-route

Doorsnedes Evenementen en brug

Meubilair

Centraal gelegen buurtevenementenlocatie 
bereikbaar via Weilandstraat en dienstweg

Doorgroei mogelijkheid brug over de 
Slachthuislaan

Kalverwei

3
3

4

1

1

2

2
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0m 12.5m

DRS 7

DRS 6

Pieter Densplein

Open ruimte met een groen karakter. Het middenterrein 
bestaat afwisselend uit kleine boompleintjes met 
daartussen grasweides. 

Op de pleintjes en weides is ruimte voor verblijven, 
spelen en sport maar ook voor een tijdelijke samentuin. 
Op de zitranden ontmoeten jong en oud elkaar, met 
uitzicht op sport en spel in het grasveld.



Parkpad: beton met pigment toeslag (ref. Park Grootschijn)
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Doorsnedes

Sport en speelgazon

Plantvak met halfschaduw kruidenmengsel

Losse bomen in gazon, suikeresdoorn en verplaatste eik 1.  Divers senioren beweegtoestelen 2.  Petanque plein

Iepen groepen in halfverharding Senioren beweegplek Petanque plein

Betonstraatstenen met een merwebasalt toplaag 20x40x8/10

Pleingebied; Natuurlijk gebonden halfverharding beige

Drinkfontein

Drinkfontein

Fietsnietjes

Fietsnietjes1. Thermoplast blad (d. eik, e. iep)Zitbank plateaumodel met leuning

Parklamp, paaltop

DAM-route

Materialen

Beplantingen Programma

DAM-routeMeubilair

1

2

Balancing Path

11.50203

Function
Walking over narrow bars and posts 
promotes the sense of balance. The low 
height takes away the fear of making a 
wrong step. The soft ground surfacing 
and the handrails on either side ensure 
the greatest safety and minimises the 
danger of injury. Easy to read exercise 
instructions aid optimal usage for young 
and old.

Effect
The Balancing Path promotes balance 
and safety when walking. Balancing 
improves the interplay between the legs 
and the balancing system.

Purpose
Standing means staying in balance. When 
you walk you have to leave this status. 
So as not to fall over this imbalance 
needs to be mastered. Safe and fall-free 
movement can therefore be improved by 
suitable and controlled training.  Thus, 
it is important to exercise in a secure 
environment as well as to solve tasks of 
various difficulties.
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Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

houten seniorentoestellen

11.01100 bochtenbaan

11.01100 bochtenbaan

11.01200 zaag 11.01300 tredenbank

Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

houten seniorentoestellen

11.01100 bochtenbaan

11.01100 bochtenbaan

11.01200 zaag 11.01300 tredenbank
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Het Moeke Bitterpeeënplein is een verstilde tuin en een 
rustpunt in de wijk. Aan de zijde van het Pieter Densplein 
ligt de tuin verdiept om regenwater van de hallen te 
bufferen en te infiltreren. 

De tuin staat vol bijzondere waterminnende planten 
waardoorheen een wandelroute loopt. De route vormt 
een speelpocket voor jonge kinderen met zitplekken 
voor ouders. De bestaande plataan is een monumentaal 
punt om af te spreken.

0m 15m

Moeke Bitterpeeënplein

DRS 1 DRS 5
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Zit/ opsluitbanden langs school, licht grijs betonPaden; Natuurlijk gebonden halfverharding beige

Valondergrond: valzand

Verlaagde watertuin

Te behouden bestaande grote plataan

Zoom met kruidachtigen en enkele solitaire heesters 4. Beestentotem3. Balanceerlijn2. Hinkelpad

1. Thermoplast blad (A. plataan, B. els)

Fietsnietjes

Zitbank plateaumodel, in poef en bank vorm. 

Zitbank plateaumodel met leuning 1. Combinatie toestel met zandspeel elementen

2. Dubbele mini schommel 2. Wiebelelementen Speelplek kinderen

Meubilair Programma

Beplantingen DAM-routeMaterialen

Parklamp, paaltop

Doorsnedes

Parkpad: beton met pigment toeslag (ref. Park Grootschijn)
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Play value
The artist took hold of the subjects sheep 
and flock on different levels and abstrac-
ted it with flair. The thick, shaggy wool, 
the softly shaped ears and the gawky 
feet of a sheep are transposed as well 
as the patient and humble appearance 
which a sheep has while grazing. Even 
if the movement does not immediately 
bring to mind an association with sheep, 
the fine, wobbling of the body reflects 
the undulations of a walking flock. 
When standing in a group, these art 
objects evoke associations with flocks of 
sheep, unity in variety, and even - due to 
successful abstraction - one‘s relationship 
with nature. The sheep is equally suitable 
for an artistically designed play point 
in urban environments. In leisure areas, 
the animals can be used as amusing, 
alternative seats for young and old, 
which promote relaxation and ease by 
their movement. Children‘s spaces get an 
unmistakeable identity from a flock of 
sheep.

Wobbly Sheep
Wobbly Wild Boar

Wobbly Calf

Order No. 4.24274 Wobbly Calf

Order No. 4.24273 Wobbly Wild Boar

Fundamental characteristics
- Art Play
-  Incentive for playing: 

friendly appearance, animal
-  Movement: climbing, sitting, little 

wobble effect

Recommended for
-  Supervised play areas, such as  

kindergartens, schools, after-school 
programmes or similar

-  Public play areas without supervision, 
such as playgrounds, parks or similar

Order No. 4.24270 Wobbly Sheep
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4.1.3.2 Mini Schommel I

4 - Schommelen en draaien

1~4 Jaar

ca. 1 kind

1,10 meter

Vanaf type 4

ca. 12 m²

ca. 150 kg

ca. 4 uur

2

0,40 m³

Z-NL-16-08-224054-01-720301673-21

Leveromvang:

Minischommel bestaande uit twee staanders met een schommelmatje. 

Breedte ca. 1,90 meter, hoogte ca. 2,20 meter. 

Kleurstelling hout: naturel (ongebeitst)

Pagina 1/1Versie 24-02-17

VERDERE INFORMATIE: ACACIA-ROBINIA NEDERLAND BV, BROUWERIJSTRAAT 29, 4845CL WAGENBERG; +31(0)76-5036037; WWW.ACACIA-ROBINIA.NL; INFO@ACACIA-ROBINIA.NL
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Vogelnest plekken richting oosten
32mm invlieg opening

Sleufopening voor vlinders

Gatopening voor insecten
toenemend in grote naar mate hoger
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Moeke Bitterpeeënplein



Huiskamer van de wijk met een intiem horecaplein. 
Terrassen onder de bomen. Flexibel indeelbare 
pleinruimte voor evenementen op een drempelloze 
vloer met een bijzondere speelfontein. Sterke ruimtelijke 

verbinding met de Kalverwei door de grote bomen in de 
halfverharding, sterke ruimtelijke verbinding met het 
Pieter Densplein door een doorlopende pleinvloer.

0m 25m

5m

A’

B

Vetten Osplein
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Materialen Beplantingen

Het plein als huiskamer voor buurtactiviteiten

Festival met podium

Terrassen zijn voorzien aan drie zijden op het plein, de 
terrassen aan de westzijde en noordzijde zijn 4 meter diep. Deze 
gevelterrassen kunnen worden uitgebreid met eilandterrassen op 
het plein. 

De terrassen bij het nieuwe bouwblok zijn ca. 2 meter diep en 
liggen direct aan de gevel. 

De speelfontein, het basketbalveld en de DAM-route worden 
gevrijwaard van programmeringen en zijn altijd te gebruiken. 

Het buurtactiviteitengedeelte van het plein is ca. 1100m2.
De studies laten zien hoe een dagmarkt, een rommelmarkt of een 
festival met podium op het plein kunnen worden georganiseerd.

94

RommelmarktDagmarkt
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RommelmarktDagmarkt

Fontein
117 m2

DAM-route
573 m2

Basketbal
166 m2

Eilandterrassen 
353 m2

Zone voor terrassen 
1115 m2

Vrije ruimte
598 m2

Vrije ruimte
435 m2

Zone voor terrassen

95 Festival met podiumZones van het plein Dagmarkt Rommelmarkt

Doorsnede A-A’

Doorsnede B-B’

Speelfontein Bordeaux Goot naast de fontein

Fontein als boog Fontein in Leuven

Gebruik van het plein

Fietsnietjes

Meubilair

Tilia heterophylla ‘Doornik’voor de 
bomenzoom

Quercus petraea (wintereik)

Acer platanoides ‘columnare’ (es) in de 
korte straten

Lange Lobroekstraat: beton met 
merwebasalt toeslag

Parkeerplaatsen: kassei met 
waterdoorlatende (split) voeg

Pleingebied noordzijde: natuurlijk gebonden halfverharding beige

Voetpaden en terrassen: betonstraatstenen 
met merwebasalt toplaag 22x22x8(10)

Pleinvloer in situ beton met verschillende oppervlaktebehandelingen en patroon van 
krimpvoegen

Beton met kleurpigmenten en verschillende oppervlaktebehandelingen Lineaire zitbank op keermuur met leuning Vuilbakken

Verlichting Lange LobroekstraatSfeer- en evenementenverlichting

Drinkfontein

Gevelarmaturen

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Standaard afvalbak voor plaatsing in heel de stad, inclusief groenzones
Beschrijving
Cilindrische afvalbak met afgeschuinde bovenkant en beperkte 
inwerpopening, standaard uitgerust met een asbak
Afmetingen
SA/AB/01: standaard afvalbak
Hoogte boven maaiveld: 1100 mm
Hoogte onder maaiveld: 300 mm
Diameter: Ø 475 mm
Materialen
Buitenzijde in roestvast plaatstaal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Binnenbak uit vlamvertragend HD polyethyleen
3-kantsslot
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Doorsneden, fontein en verlichting

Vetten Osplein
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Groene drempelloze woonerven met groene bermen 
met daarin bomen en ruimte voor geveltuinen. 
Sterk verbonden met de Kalverwei. Volop ruimte 
voor ontmoeting. Sterke reductie van het aantal 
parkeerplaatsen door de komst van een rotatieparking. 

Eenrichtingsverkeer met diverse snelheidsremmende 
maatregelen door asverschuivingen in de weg, ter 
plaatse van deze pleintjes zijn zit- en speelplekken 
voorzien.

Doorsnede A-A’

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Betonstraatstenen 22x22x8(10)

Caryopteris cland. ‘Heavenly Bl.’ Plantvakken met oa Cornus alba ‘Sibirica’

Acer campestre ‘Elsrijk’ (es)

0m 25m

Zitbank met en zonder leuning

Parkeerplaatsen: kassei met waterdoorlatende (split) voeg

A’

A

Eugène de Plynstraat 
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De entree van de Slachthuiswijk is royaal van maat, 
heeft een groene uitstraling en is veilig voor al haar 
gebruikers door vrijliggende fiets- en brede voetpaden. 

De snelheidsbeperkende verkeersplateaus sluiten aan 
op het woonerf in de Eugène de Plynstraat.

0m 25m

Doorsnede A-A’

Rijweg: asfalt antraciet

Parkeervakken: kassei met waterdoorlatende (split) voeg

Boordsteen: beton

Voetpaden: betonstraatstenen 22x22x8(10)

Fietsnietjes

Straatlamp

Vuilbak

Prunus avium ‘Plena’ (kers)

Malus baccata ‘Street parade’ (sierappel)

A

s

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Standaard afvalbak voor plaatsing in heel de stad, inclusief groenzones
Beschrijving
Cilindrische afvalbak met afgeschuinde bovenkant en beperkte 
inwerpopening, standaard uitgerust met een asbak
Afmetingen
SA/AB/01: standaard afvalbak
Hoogte boven maaiveld: 1100 mm
Hoogte onder maaiveld: 300 mm
Diameter: Ø 475 mm
Materialen
Buitenzijde in roestvast plaatstaal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Binnenbak uit vlamvertragend HD polyethyleen
3-kantsslot
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A’

A

Twee Stierenstraat
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0m 25m

Het groene beeld van de Slachthuislaan wordt verbreed 
ter plaatse van de Hallenparking en het plein voor de 
school. Bomen worden zo geplaatst dat zicht op de 
voormalige hallen vanaf de Slachthuislaan mogelijk 
is. Voor de school is er een ruime en koele pauzeplek, 

ook het parkeerterrein biedt ruimte om te zitten onder 
de bomen. De Abattoirstraat wordt ingericht als een 
voetgangersgebied met een groene berm en enkele 
zitplekken.

Voetpaden: betonstraatstenen lichtgrijs 22x22x8(10)

Parkeervakken: kassei met waterdoorlatende (split) voeg

 Abbatoirstraat: betonstraatstenen met merwebasalt toplaag 40x20x8(10)

Boordsteen: beton

 Abbatoirstraat: Malus baccata ‘Street Parade’

Acer campestre Spaanse aak (veldesdoorn) 

 Abbatoirstraat: Corylus colurna ‘VDB Obelisk’

Salix alba (schietwilg)

Doorsnede B-B’

Doorsnede A-A’

Lineaire zitbank op keermuur met leuning

Fietsnietjes

Straatlamp

Vuilbak

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Standaard afvalbak voor plaatsing in heel de stad, inclusief groenzones
Beschrijving
Cilindrische afvalbak met afgeschuinde bovenkant en beperkte 
inwerpopening, standaard uitgerust met een asbak
Afmetingen
SA/AB/01: standaard afvalbak
Hoogte boven maaiveld: 1100 mm
Hoogte onder maaiveld: 300 mm
Diameter: Ø 475 mm
Materialen
Buitenzijde in roestvast plaatstaal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Binnenbak uit vlamvertragend HD polyethyleen
3-kantsslot
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B’B

A’

A

Slachthuislaan en Abattoir
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Het geliefde Ceulemanshofje komt op een nieuwe wijze 
terug in de Lange Lobroekstraat door het maximaal 
vergroenen van de straat en door ontmoeting en spel 
mogelijk te maken. 

Het plantvak met banken vormt een buffer tussen de 
ouderenwoningen en de straat.

Doorsnede A-A’

Parkeerplaatsen: kassei met waterdoorlatende (split) voeg

Boordsteen: beton

Voetpad: betonstraatstenen 22x22x8(10)

A

A’

0m 25m

Lineaire zitbank met leuning

Fietsnietjes

Straatlamp

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ Sorbus ‘Dodong’

A’

Lange Lobroekstraat 


